آن روزها وقتی خبرنگاران درباره نقاط ضعف و مثبت بازیکنانت سؤال پرسیدند گفتی که «من هرگز از بازیکنانم در محافلعمومی انتقاد نمیکنم»
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آه یادش بخیر .آن روزها که پرسپولیس با غولهایی چون
چلسی میجنگید .یادت هست در همان سال  52بازی خارجی
پرسپولیس مقابل چلسی را بهعنوان یکی از درخشانترین بازیهای
خارجی فصل قلمداد کردی؟« :شاید در وقت اول ،چلسی
میتوانست دو گل از ما جلو بیفتد .چون خیلی خوب بازی کرد ولی
در وقت دوم ،پرسپولیس فوتبال فوقالعادهای ارائه داد که خودتان
دیدید آن گل ایرج سلیمانی چطور پیتر بونتی را به زانو درآورد.
همچنین مسابقه با سائوپولوی برزیل نیز سختترین دیدار خارجی
ما در طول فصل گذشته بود که مهاجم خوب و امید ما صفر ایرانپاک
استخوان گونه مواجه شد و سخت آسیب دید
در آن بازی با شکستگی
ِ
و تا مدتها بیرون از میدان بود ».آن روزها وقتی خبرنگاران درباره
نقاط ضعف و مثبت بازیکنانت سؤال پرسیدند گفتی که «من هرگز از
بازیکنانم در محافلعمومی انتقاد نمیکنم .بنابراین از این موضوع
صرفنظر کنید ولی در عوض از نقاط مثبت کار آنها بسیار خوشحالم.
امسال از جمع  23بازیکن ابتدای فصلمان عمالً فقط هفده نفر را
در خدمت داشتم و آنها همه حال چنان آماده خدمت در تیم بودند
که بیتردید بزرگترین مشکل همیشگی من انتخاب  11نفر فیکس از
جمع آنها بود .در صدر بازیکنان من جعفر کاشانی در تمام بازیهای
پرسپولیس و ملی خوب ظاهر شد .او بهترین چهره فوتبال ایران در
این فصل بود چون نه تنها در برابر مهاجمان داخلی یک مدافع
همیش ه موفق بود بلکه در مقابل فورواردهای خارجی نظیر نامدارانی
چون پیتر اسکود و جف هورست نیز درخشش داشت .ابراهیم
آشتیانی نیز با آن فوتبال نفوذی عالی بهترین چهره فوتبال ایران
برای کسب مقام دوم بود .همچنین باید از مدافعی صحبت کنم
که تولدی پرشکوه و شیرین در پرسپولیس داشت؛ مسیح مسیحنیا
بعد از فتح جام جوانان آسیا به پرسپولیس آمد .بازی هوایی و دفع
توپ روی زمیناش عالی است و در جاگیری نیز استادی خاصی
پیدا کرده است .او در تمام بازیها کوچکترین ضعفی از خود
نشان نداد و به نظر من او کاپیتان آینده پرسپولیس و تیم ملی ایران
خواهد بود؛ البته علی پروین نیز جزو بهترین چهرههای این فصل
پرسپولیس بود .همچنین صفر ایرانپاک که در همان مدت کم قبل
و بعد از مصدومیتاش یک ستاره بود ».آن روزها خبرنگار دنیای
ورزش برای اینکه مزه دهنت را حدس بزند پرسید اگر این شانس را
به شما بدهند که برای تقویت تیم خود هر بازیکن دلخواهتان را به
خدمت بگیرید چه کسانی را به تیم فرا خواهید خواند؟ و تو در نهایت

صراحت اعالم کردی که «در ایران هیچ بازیکنی نیست که ما آرزوی
به خدمت گرفتناش را داشته باشیم و پست به پست تیم من از
بازیکناندیگرتیمهابهترند».
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اردیبهشت  53بعد از آنکه پرسپولیس با دو گل پروین
و خوردبین تیم خوابزده «آبردین» اسکاتلند را در امجدیه برد
عبده پتهتان را روی آب ریخت و یک روز قبل از آن بازی ،همایون
را جایگزین شما کرد« :مربی انگلیسی بیش از حد با بازیکنها
صمیمی شده و بیشتر به یک مبصر میماند تا یک معلم .او
مبصری بوده که فقط دفتر حضور و غیاب بازیکنها را امضا میکرده
و گزارشهای چند خطی مینوشته؛ پس شایستگی حضور در
نیمکت تیم را ندارد .راجرز تیمش درجا زده و او هیچ چیز دیگری
برای یاد دادن به بچهها رو نکرده است».
در حالی که عبده با رد تمام افتخارات قرمز تو معتقد بود که مربیها
معموالً تنها برای دوسال رهبری یک تیم ،تاریخمصرف دارند تو در
ت تأثیر
پاسخ او اعالم کردی که عبده بر اثر دسیسهچینی دیگران تح 
قرار گرفته است« :رئیس گول خورده است ».باز این همایون -یار
م خورده عبده -بود که رفت نشست روی نیمکت تیم قرمزها و
قس 
در برابر تیم خوابآلوده اسکاتلندی که  7یار ملیپوش هم داشت
و توی زمین راه میرفت پیروز شد .دیگر پرونده قرمزها برایت بسته
شد و هنگامی که پرسپولیس در خروجی را بهت نشان داد شهباز
مدل  53طالبت شد .گرچه آنجا هم با تمام ستارههایت نتوانستی
عنوانی بهتر از رده سومی جام تختجمشید را تصاحب کنی.
یادت هست در اولین بازی پرگل و پرکرکری تاج و شهباز (به قول
کیهانورزشی) «دو تیم برنامه گلها اجرا کردند؟» یادت هست
که آن سال غالمحسین مظلومیبا 19گل آقایگل جام شد .یادت
هست بعد از دو شکست یک بر صفر مقابل آرارات و پرسپولیس
مسئوالن شهباز چنان از دستت شاکی شدند که عذرت را خواستند.
در حالی که فقط 4هفته عمر مفید مربیگریات طول کشیده بود
مدیران شهباز به ناگهان تمام تواناییهای مربیگریات را زیر سؤال
بردند و این شکلی علی ه ات شاخ و شانه کشیدند« :راجرز توقعات
بیخودی از باشگاه داشت و طی چندماه کار او با بازیکنان به این
نتیجه رسیدیم که او فاقد دانش مربیگری است و میخواهد با اتکا
به مجموعهای از بازیکنان صاحبنام به پیروزی دست یابد .او همواره
به بازیکنان میگفت که بدوند و نرمش کنند و روش بازیشان

متکی بر توپهای بلند هوایی باشد که میدانید این روش به سادگی
قابلمهار است .او هیچگاه بازیکنان جوان را به بازی نمیگرفت و
در تمرینات تیم اصلی به آنها پرخاش میکرد و میگفت بروید در
جمع جوانان تمرین کنید .همچنان که در روز بازی با پرسپولیس با
وجود نیاز تیم به بازیکن آماده و سرحال ،از مجد تیموری و حیدری
استفاده نکرد حتی به توصیه ما هم اعتنایی ننمود .او هیچگاه به
بازیکنان نمیگفت که چه بکنید .فقط سؤال میکرد چرا چنین
نکردید و اصوالً چیزی به بازیکنان یاد نمیداد .این مسأله کاسه صبر
ما را لبریز کرد ،از اینرو مصمم شدیم هر چه زودتر عالج واقعه را
ی چرکین شود ما خود زخم
بکنیم .به عبارت دیگر قبل از آنکه زخم 
را از میان برداشتیم .بزرگترین اشتباهی که راجرز مرتکب شد و
ما هنوز زیان آن را حس میکنیم این بود که قبل از مسابقهها فشار
زیادی به بچهها وارد آورد که نتیجه آن صدمه دیدن بازیکنان بود .از
نظر تاکتیک هم چیز جدیدی به تیم یاد نداد و اصل خیلی مهمی
که نقش اساسی در برکناری او داشت رفتار بسیار بدش با بازیکنان
بود .اهمیت ندادن به حرف منطقی بازیکنان و نقطه مقابل آن
تمسخر بازیکنان از سوی مربی در مکتب ما مردود است .گذشته
از اینها مطبوعات و مردم و حتی فدراسیون با توجه به تهی بودن
این مربی هیچگاه روی خوش به او نشان ندادند و چون شهباز بنا
به سنت دیرینه شاهین در مورد ُحسنروابط با کلیه وسایل ارتباط
جمعی و نیز تمام ارکان فوتبال اعتقاد راسخ دارد به صالح دید او را
کناربگذارد».
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این آخرین استقبال فوتبالفارسی از شما بود مستر .درست
است که در سال  84اندکی از این آزردگیها را از دلتان درآوردیم اما
اینکه اکنون هیچکس خبری از زنده بودن و مرده بودن شما ندارد
چیز غریبی است .البد مثل واسیلی گوجا که مدتها بعد از مرگش
خبر درگذشتش را شنیدیم درباره شما هم ناگهان خبر میرسد که
ایوای خواجه ُمرد و ما خبر نداشتیم .آنگاه باز ماشین افسانهسازی
رسانههای ما با گازوئیل به کار میافتد.
دستورات آلن راجرز به پرسپولیسیها سر میز غذا.
همایون بهزادی کاپیتان دارد به راجرز چپ چپ نگاه می کند
و علی پروین نفر اول از چپ با بشقابش بازی میکند.
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